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1. Mercado de capitais brasileiro é dominante na captação da 
poupança; apenas um pequeno número de grandes 
empresas capta recursos  nesse  mercado 
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Mercado de capitais e crescimento no Brasil e no mundo  

1. Evidência internacional: mercado de capitais é fator de 

crescimento econômico; 

2. Mercado de ações é pequeno e tem diminuído  nos últimos 

anos; entre  74 países, a posição do Brasil em 12/2015:  

a. Capitalização de mercado (32,2%)             53º  

b. Número de empresas listadas (359)                      27º  

c. Valor médio de IPO (2013/2014) US$411MM           5º 
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Mercado de capitais  captou 64% da poupança financeira, 

mas só 11,9% aplicados em Títulos de Divida Corporativa  
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Mercado de capitais brasileiro: participação no financiamento 
das empresas é limitada  

1. 70% das empresas abertas são grandes(ROB>R$400MM)(*)  

2. Das empresas grandes :somente  7,4% são abertas e 9,0% 

emitem debentures e notas promissórias (2009-2015); 

3. Mercado de capitais no financiamento do investimento privado é 
9,6% (2015); BNDES 11,2%(2015)  

4. Participação dos títulos de divida corporativa no financiamento 
das empresas cresceu até 2011 (14,0%) e caiu para 11,5% (2015), 
o  BNDES tem 17,8% (2015). 

6 
Fonte: CEMEC 

(*) ROB = Receita Operacional Bruta  



 

 

2. Principal fator que limita  o acesso das empresas e o 
desenvolvimento do mercado de capitais : 

    altas taxas de juros da divida publica 
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2.1 Impacto da taxa de juros sobre a  composição da   

      carteira dos investidores  
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Décadas de “educação financeira” do investidor brasileiro: 
renda fixa com juros altos, liquidez e baixo risco 
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Fonte: BM&FBovespa e BACEN 



Resultado: brasileiro investe pouco em renda variável  

10 Fonte: Renato Issatugo –  BM&FBOVESPA -Strategic  Treasury Summit – Maio  2013    



Renda variável na carteira de fundos de investimento: 
11% no Brasil e 40% no mundo (2015) 

Região Renda Variável Renda Fixa 

BRASIL 11% 89% * 

MUNDO 40% 60% 

* Títulos Públicos 66% e Outros 23%  

(Fonte: ICI e ANBIMA Setembro de 2015) 



 Em média investidores estrangeiros compram 60% das ações  
 de IPOs : road show  de alto custo, só  grandes emissões 
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Fonte: BM&FBovespa 
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Dois ciclos da Bovespa: Crescimento 2000/2008  - Queda 2009-2015  



2009-2015: Vários eventos geraram grandes 

prejuízos para investidores e aumentaram a 

percepção de risco do mercado de ações  

1. Crise de 2008 

2. Grupo X : falta de transparência; default para 

investidores estrangeiros (Lei 12.431 art. 1º ) 

3. Governança de estatais: Decisões do 

controlador (Tesouro):  

a. Pesados prejuízos a milhares de acionistas  

minoritários Petrobras, Eletrobras 

b. Efeitos colaterais na cadeia de oferta e nas  usinas 

de etanol 
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Após a crise de 2008 e especialmente a partir de 2010 

pessoas físicas se afastaram do mercado de ações  
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2.2 Alta taxa de juros eleva custo de capital das empresas e 
prejudica utilização do mercado de capitais como fonte de 
financiamento  
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2009-2015 Condições especialmente desfavoráveis inibem IPOs 

e novas emissões  

 
1. Retorno das empresas  cai  abaixo do custo de capital 

 a. Políticas públicas: Petrobras, Eletrobras e etanol 

 b. Indústria : custos domésticos x valorização    

            cambial 

2.  Expectativas de crescimento negativas 

3.  Cai número de empresas abertas: deslistagem supera   

     IPOs 
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2005-2014  Dois ciclos: taxas de retorno versus 
custo do capital (ROIC = Taxa de retorno do capital investido; WACC= custo médio ponderado do capital) 
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Fonte: CEMEC 



Juros mais altos aumentam custo de capital próprio e 
desestimulam (IPOs) e novas emissões primarias  
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Fonte: CEMEC 



Juros mais altos inibem mercado de dívida corporativa  
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Fontes: BACEN  e ANBIMA – Elaboração CEMEC  



 2012-2016: crédito subsidiado aumenta diferencial de taxas BNDES    
em relação às de debêntures e reduz seu volume de emissões  
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Fonte: CEMEC e ANBIMA – Elaboração  CEMEC 



Após o ciclo positivo de  IPOs de 2006/2007, cai número de 

empresas listadas na Bovespa  
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Fonte: BM&FBovespa 

Elaboração: CEMEC 



Deslistagem aumenta quando rentabilidade do acionista (ROE) 
cai em relação ao retorno exigido pelo mercado 
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Fonte: BM&FBOVESPA e 

ValorPRO Elaboração: CEMEC 



 

 

2.3 Impacto sobre agentes de mercado   
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Impacto sobre agentes de mercado é negativo  

1. Emissões primárias/IPO: mercado doméstico restrito; 

investidores estrangeiros lideram : alto custo, 

grandes emissões; grandes bancos; grandes empresas  

2. Distribuição :  

a. Escala do mercado restringe sistema de distribuição 

há 6.900 agentes autônomos x 300.000 corretores 

de imóveis; 

b. Corretoras: predominam as de grandes bancos  
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3. Modelo tradicional  de financiamento de longo prazo 
esgotado: é inviável do lado fiscal e   economicamente 
ineficiente: tenta corrigir distorção (juros altos) com mais 
distorção  (subsidio fiscal); dinâmica perversa. 
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2015: Setor público capta 72% do fluxo total de dívida 
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Fonte: CEMEC 



4.Desafio: 

 

Criar condições para participação predominante do mercado de 
capitais no financiamento de longo prazo, inclusive de  infraestrutura, 
em sinergia com BNDES.   
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 Potencial de crescimento do mercado  

1. Fundos de investimento de porte internacional (R$ 3,0 tri) 

apenas 9,1% em ações,  7,0% títulos corporativos  mas 66,4% 

de títulos  públicos; 

2. FIPs : indústria sofisticada e ativa: 

a. Grande potencial de multiplicação de cias abertas: 700         

empresas receberam investimentos;  

b. Em condições favoráveis (2006-2007) 40% dos        

desinvestimentos via IPO : potencial de  280 novas 

companhias abertas.  

3. PME: isenção IR, emissão sem registro (ICVM 551) Bovespa       

Mais Nível 2 (preferenciais).            

 
29 



Potencial de crescimento do mercado     

4. Financiamento privado de infraestrutura 

 a. Debêntures incentivadas de infraestrutura (Lei  12.431/2011): 

 forte demanda de pessoas físicas, prêmio de risco limitado, 

 liquidez no secundário;   

 b. Viabilizar “project  finance”: mitigação de riscos; sinergia 

 mercado de capitais, BNDES, bancos  privados, cias.de seguros; 

 institucionais: revisão da tributação, falta de “pipeline” ; 

 mecanismos  de liquidez  no mercado secundário. 

5. ICVM476: emissão sem registro de títulos de dívida distribuição 

 com  esforços restritos para  S/As fechadas: crescimento de 

 emissões. 
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Novo papel do Mercado de Capitais: algumas condições  

1. Condição necessária: taxa de juros mais baixa; ajuste fiscal de longo 
prazo; estabilização e redução divida/PIB 

2. Governança das estatais: reconstrução da confiança; 

3. Grande potencial das empresas grandes:  

a. Condições  de  governança e transparência próximas dos requisitos  de 
mercado;  

b. Exploração do potencial: redução do custo de capital (juros)  e  redução da 
oferta de recursos subsidiados 

4. Mercado de divida corporativa é  1º passo para IPO;  

5. PME: a. Extensão da  Isenção IR PME com preferenciais; 

     b. Papel do FIPs e experiência do  AIM de Londres;  

6. Educação financeira 

7. Estruturação do sistema de distribuição de TVM   
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